
 

 

 Regulamin konkursu „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu” 

 

§ 1 

 

1. Celem konkursu jest: 

1) Promocja innowacyjności i efektywności energetycznej w działalności gospodarczej, 

gminach i nauce. 

2) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez promowanie przedsiębiorców, jednostek 

samorządowych i naukowców wdrażających innowacyjne rozwiązania. 

3) Poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz naukowców  

działających na jego terenie poprzez promocję dobrych praktyk. 

4) Promocja innowacyjnych rozwiązań z dziedziny efektywności energetycznej i jakości 

powietrza. 

2. Konkurs jest organizowany przez Politechnikę Krakowską - Małopolskie Centrum 

Budownictwa Energooszczędnego przy współpracy z Centrum Transferu Technologii, 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego  i Fundacją Efektywna Polska. 

3. Biuro konkursu znajduje się w siedzibie Politechniki Krakowskiej, Małopolskiego Centrum 

Budownictwa Energooszczędnego, ul. Lea 114, pok. 420, 31-155 Kraków, tel. (12 628 31 23, 

797 401 110). 

 

§ 2 

 

1. Uczestnictwo w konkursie „Innowacje w budownictwie kluczem sukcesu” jest bezpłatne. 

2. Organizacja konkursu jest elementem konferencji pt.: „Jakość Powietrza  

a Efektywność Energetyczna, JPEE 2019” organizowanej przez Małopolskie Centrum 

Budownictwa Energooszczędnego przy współpracy z Centrum Transferu Technologii,  Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Fundację Efektywna Polska. 

 

§ 3 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Ogłoszenie konkursu następuje 22.10.2019 r. 

3. Do konkursu mogą przystąpić : 

a) naukowcy, zespoły naukowo – badawcze, doktoranci oraz studenci. 

b) przedsiębiorcy. 

c) jednostki samorządu terytorialnego. 

4. W konkursie mogą uczestniczyć jednostki, które spełniają następujące warunki: 

a) Mogą poszczycić się sukcesami w opracowywaniu własnych nowych technologii, 

innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy 

organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań 

produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych. 



 

 

b) Prześlą do dnia 31.10.2019 wypełniony i podpisany formularz na adres: 

mcbe@pk.edu.pl 

5. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do konkursu poświadczają, że: 

a) Nie została ogłoszona wobec nich decyzja o upadłości lub nie są w trakcie 

rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie 

przystąpili do postępowania układowego z wierzycielami, nie zawiesili prowadzenia 

działalności lub nie znajdują się w innej podobnej sytuacji wynikającej z przepisów 

prawa. 

b) Nie jest prowadzone w stosunku do nich postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 

administrowanie przez sądy, zawarcie ugody z wierzycielami lub dowolne, podobne 

procedury, przewidziane w krajowych przepisach prawnych i rozporządzeniach. 

c) Nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa związane  

z działalnością gospodarczą (wymóg ten w przypadku spółek osobowych dotyczy 

wszystkich wspólników, zaś w przypadku osób prawnych dotyczy on członków 

organów zarządczych tychże osób). 

d) Nie posiadają zaległości z tytułu płatności składki na ubezpieczenie społeczne. 

e)  Nie posiadają zaległości z tytułu płatności obowiązujących podatków. 

 

§ 4 

 

1. Aby zakwalifikować się do konkursu należy dokonać następujących czynności: 

- Wypełnić formularz konkursowy (dalej: „formularz konkursowy”). Dostępny na stronie 

www.jpee.info. 

- Zaakceptować warunki uczestnictwa w Konkursie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych 

- Wysłać drogą e-mailową w formacie .pdf wypełniony i podpisany formularz 

konkursowy na adres: mcbe@pk.edu.pl do dnia 31.10.2019 

2. Za datę złożenia formularza konkursowego uważa się datę jego zarejestrowania na serwerze 

organizatora konkursu do dnia 31.10.2019 

3. Formularze konkursowe złożone po terminie o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszego 

regulaminu, nie będą rozpatrywane 

4. Formularz konkursowy składa się w języku polskim. 

 

§ 5 

 

1. Biuro konkursu zweryfikuje prawidłowość formularzy konkursowych złożonych przez uczestników 

pod względem formalnym. 

2. Kapituła Konkursu dokona analizy nadesłanych zgłoszeń i wyłoni 3 laureatów  

w każdej z kategorii: 

• Innowacje w świecie nauki 

• Innowacje w świecie biznesu 

• Innowacje w świecie samorządów. 



 

 

3. Kryteria oceny rozwiązań: 

 

Innowacje w świecie nauki 

innowacje w świecie biznesu 

Innowacje w świecie samorządów 

innowacyjność 40 pkt innowacyjność 50 pkt 

wpływ rozwiązania na środowisko 40 pkt wpływ rozwiązania na środowisko 30 pkt 

ochrona patentowa lub zgłoszenie patentowe 

5 pkt 

możliwość powielania i skalowania 

rozwiązania 15 pkt 

potencjał wdrożeniowy 5 pkt. rozwiązanie z obszaru budownictwa 

energooszczędnego 5 pkt 

rozwiązanie z obszaru budownictwa 

energooszczędnego 10 pkt. 

 

 

4. Biuro konkursu poinformuje uczestników o rozstrzygnięciu Konkursu.   

5. Laureaci poszczególnych kategorii przedstawią zgłoszone rozwiązanie podczas konferencji 

w dniu 21.11.2019. Na prezentację rozwiązania przeznaczone będzie 15 minut. 

 

§ 6 

 

1. Rektor Politechniki Krakowskiej powołuje Kapitułę Konkursu „Innowacje w budownictwie  

kluczem sukcesu”, zwaną dalej Kapitułą. 

2. Kapituła Konkursu składa się z: 

• Przedstawiciela Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK 

• Przedstawiciela Centrum Transferu Technologii PK 

• Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

• Przedstawiciela Fundacji Efektywna Polska 

• Przedstawiciela branżowego 

• Sekretarza – bez prawa głosu. 

3. Obsługę administracyjno – organizacyjną Konkursu zapewnia Małopolskie Centrum 

Budownictwa Energooszczędnego PK. 

4. Kapituła Konkursu czuwa nad przebiegiem prac związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem Konkursu „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem 

sukcesu”, wybiera laureatów, bierze udział we wręczaniu nagród, a jej uwagi i wnioski 

zostają wykorzystane przy realizacji kolejnych podobnych przedsięwzięć. 

 

§ 7 

 

1. Posiedzenie Kapituły Konkursy zwołuje Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa 

Energooszczędnego PK. 



 

 

2. Informacje o terminie, czasie, miejscu posiedzenia Kapituły Konkursu wraz z 

dokumentami dotyczącymi spotkania doręcza się w formie elektronicznej do wszystkich 

członków przez planowanym spotkaniem. 

3. Dla ważnego podejmowania decyzji przez Kapitułę Konkursu wymagana jest obecność na 

posiedzeniu co najmniej połowy członków jej składu. 

4. Decyzje zapadają zwykłą większości głosów. 

5. Sprawozdania z posiedzeń Kapituły sporządza sekretarz. 

6. Decyzje podjęte przez Kapitułę zostają ujęte w protokole. 

 

§ 8 

 

1. Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione podczas gali finałowej z udziałem organizacji 

gospodarczych, przedstawicieli władz samorządowych, uczestników Konkursu i innych 

zaproszonych gości. 

2. Gala odbędzie się 20.11. 2019 r. w  Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 

24, Kraków. 

3. Wyniki konkursu będą podawane również do wiadomości publicznej na stronie 

internetowej Konferencji www.jpee.info oraz partnerów i współorganizatorów. 

 

§ 9 

 

1. Laureaci zostaną nagrodzeni w kategorii: 

• Innowacje w świecie nauki 

• Innowacje w świecie biznesu 

• Innowacje w świecie samorządów 

2. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani statuetką „Innowator w budownictwie 2019” oraz 

okolicznościowymi listami gratulacyjnymi. 

 

§ 10 

 

1. Wszelkie zgłoszenia dokonywane w ramach konkursu są traktowane jako poufne i nie będą 

wykorzystywane poza nim bez wiedzy i zgody uczestników. 

2. Formularze konkursowe i inne materiały złożone przez uczestników w Konkursie nie są 

odsyłane do składających i pozostają w siedzibie biura przez 2 lata od daty zakończenia 

konkursu. 

 

§ 11 

 

1. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wycofania założonej aplikacji na każdym 

etapie konkursu. 

2. Procedura odwoławcza w przypadku nie wybrania uczestnika nie jest przewidziana. 

 



 

 

§ 12 

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko  

z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub 

prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 

konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania  

o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie 

Konkursu tj. www.jpee.info 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone 

w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych 

oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. 

Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są 

uzasadnione. 

 

 

 

 

 


